
 

 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 
Экономика факультеті 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ 

 
Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Сіздерді 2021 жылдың 14 

желтоқсанында болатын Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысуға шақырады: 

 

«ЦИФРЛЫҚ ЭКОНОМИКА: БИЗНЕСТІҢ ЖАҢА АРХИТЕКТОНИКАСЫ ЖӘНЕ 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ» 

 

Конференцияның негізгі бағыттары: 

1. Экономиканың цифрлық трансформациясы: жаңа бизнес-модельдер, технологиялар және 

құзыреттіліктер 

2. Қаржы секторын цифрландыру трендтері: цифрлық активтер, электрондық ақша және 
криптовалюта 

3. Цифрлық және инклюзивті даму экономикасындағы басқарудың жаңа парадигмасы 

4. Экономиканы цифрландыру контекстінде есепті, аудитті, талдауды және бағалауды 
үйлестіру 

5. Цифрлық экономика жағдайында маркетингтік қызметті трансформациялау 

 
Конференцияға қатысуға экономист-ғалымдар, білім беру, ғылыми-зерттеу мекемелерінің 

ғылыми қызметкерлері, оқытушылар, бизнес құрылымдарының өкілдері, жас ғалымдар, 

докторанттар, магистранттар мен студенттер, сондай-ақ басқа да қызығушылық білдірген тұлғалар 

шақырылады. 
Жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын, неміс, қытай, француз. 

Конференция жұмысының нәтижесі бойынша "Конференция материалдары-Цифрлық 

экономика" сілтемесімен электронды түрде баяндамалар жинағы шығарылады 
(https://buketov.edu.kz университет сайтында орналастырумен).  

Пленарлық отырыс пен конференция бағыттары бойынша секция отырысын өткізу нысаны – 

онлайн (ZOOM бағдарламасы). 

 

Жариялануға ұсынылатын мақала мәтінін ресімдеуге қойылатын талаптар 

Мақала көлемі - А4 форматындағы 5 беттен артық емес; Мәтін форматы: кез келген 

нұсқадағы WinWord, Шрифт: Times New Roman 12pt; Жиектері: 20 мм; Жоларалық интервал – 1; 
абзацтың бірінші жолының шегінісі 0,8 см. Әдебиетке сілтемелер тік жақшада көрсетіледі, 

мысалы [1]. Әдебиеттер тізімі қолданыстағы стандарттарға сәйкес рәсімделеді. 

Суреттер мен кестелерді рәсімдеудің мысалы: 

 
 

Кесте 1  

Қазақстанның өндіруші және өңдеуші өнеркәсібіндегі еңбек өнімділігінің деректері 

 Өнеркәсіп салалары 2018 жыл 2019 жыл 2020 жыл 

Тау-кен өнеркәсібі және карьерлерді қазу (мың долл.АҚШ/адам) 150,1 181,7 141,9 
Өңдеу өнеркәсібі (мың долл.)АҚШ/адам) 30,3 43,1 24,4 

Е с к е р т у – ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің мәліметтері бойынша автормен жасалған [12] 



 

 

Баяндама мәтінінде қалың, курсивті және сызылған қаріптерін  пайдалануға жол берілмейді. 

Автоматты және мәжбүрлеп көшіруді, жолдарды, беттерді, фотосуреттерді, түсті элементтерді 
мәжбүрлеп ажырату белгілерін пайдалануға жол берілмейді. Формулаларды формула редакторы 

(Microsoft Equation) қосымшасында теру қажет. 

Жинақта бұрын жарияланбаған түпнұсқа мақалалар орналастырылады. Мақала ғылыми 

зерттеу нәтижелерін қамтуы және мұқият редакциялануы тиіс. Ұсынылған мақала мәтінінің 

бірегейлігі келесі параметрлерге сәйкес болуы тиіс: strikeplagiarism.com жүйесі бойынша №1 

ұқсастық - 30% - дан артық емес, №2 ұқсастық бойынша-15% - дан артық емес; "Антиплагиат.ру" - 

75%. Мақаланың мазмұны мен ресімделуіне автор(лар) жауап береді. Ұйымдастыру комитеті 

Жарияланымдар үшін мақалаларды іріктеу құқығын өзіне қалдырады.  
Көрсетілген мерзімнен кеш ұсынылған немесе талаптарға сәйкес ресімделмеген материалдар 

қаралмайды және кері қайтарылмайды. 

Мақала құрылымы 

Мақаланың тақырыбы үлгілерге сәйкес ресімделуі тиіс (1 үлгі – бір автормен жарияланатын 
мақалалар үшін, 2 үлгі - тең авторлықпен жарияланатын мақалалар үшін). 

Жалпы талаптар: Бірінші жолда мақаланың атауы қалың қаріппен, төменірек интервал 

арқылы - автор(лар) тегі (аты–жөні тектің алдында қойылады) көрсетіледі, бұдан әрі - электрондық 
поштасын көрсету арқылы ғылыми атағын, ғылыми дәрежесін, лауазымын автор(лар)мен 

көрсетіледі. Интервал арқылы ұйымның толық атауы мен қаласы көрсетіледі. Туралау - 

ортасында. Бір интервалдан кейін - қысқаша түйіндеме. Интервал арқылы - кілт сөздер. Бір 

интервалдан кейін негізгі мәтін. 
 

Мақала тақырыбын ресімдеудің 1 үлгісі  

  

Экономиканы цифрландыру: жаһандық трендтерге шолу 

 

М.К. Асанова 
Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының доценты, э.ғ.к. 

massanova@mail.ru  

 

академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, Қарағанды қ. 
 

Түйіндеме: 

Кілт сөздер: 
Мақала мәтіні 

Әдебиеттер тізімі 
 

 
Мақала тақырыбын ресімдеудің 2 үлгісі 

 

Экономиканы цифрландыру: жаһандық трендтерге шолу 
 

М.К. Асанова 1, А.Н. Ахметова2 
1Экономика және халықаралық бизнес кафедрасының доценты, э.ғ.к.,  

2"Экономика" мамандығы бойынша 2 курс магистранты 

massanova@mail.ru, akhmetova123@mail.ru  
 

1,2 академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, Қарағанды қ. 
 

Түйіндеме: 

Кілт сөздер: 
Мақала мәтіні 

Әдебиеттер тізімі 
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Қатысу талаптары 
 
Конференцияға қатысу үшін 2021 жылдың 15 қарашасына дейін материалдарды (ғылыми 

баяндамалардың мәтіндерін) қағаз және электронды түрде кафедраның жауапты тұлғаларына, 
басқа қалалардан келген қатысушыларға электронды forumksu17@mail.ru мекен - жайға жіберу 
қажет: 

1. Талаптарға сәйкес ресімделген мақала мәтіні;  
2. Белгіленген нысан бойынша автор және ғылыми жетекшісі туралы мәліметтер (Қосымша 

1);  
3. Жинаққа қосу үшін төлем туралы түбіртектің көшірмесі немесе скан-көшірмесі (немесе 

анық цифрлық фотосуреті). 
Қатысу үшін тіркеу жарнасы 3000 теңгені құрайды. Шетел тұлғалардың қатысуы - тегін. 
Ақша академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің есеп шотына жіберіледі. 

Аталған жағдайда "За участие в конференции цифровая экономика_Фамилия_ВУЗ" деген белгі 
қою қажет. 

Төлем үшін реквизиттер: 
ИИК KZ796010191000077867 
АО «Қазақстан Халық Банкі» 
БИК HSBKKZKX 
РНН 302000033720 
БИН 990540002444 
Код 16 

ИИК KZ 988560000004472257 
Қарағанды қ-сы «Центр Кредит банкі» 
БИК KCJBKZKX 
РНН 302000033720 
БИН 990540002444 
Код 16 

 
Ұйымдастырушылық комитеттің мекен-жайы 

Е.А. Бөкетов атындағы ҚарУ экономикалық факультеті, Қарағанды қ., 
Университетская көшесі, 28, 435 кабинет, 010008.  

Е-mail: forumksu17@mail.ru  
Жауапты тұлғалар:  
1 секция – Гордеева Елена Анатольевна - моб. 87012925568 
2 секция – Мыржыкбаева Айнур Бейсеновна - моб. 87012250341 
3 секция - Ескерова Замира Аубакировна - моб. 87057603847 
4 секция - Ситенко Диана Анатольевна - моб. 87011328538 
5 секция - Торжанова Данагуль Асетовна - моб. 87770711671 
 

 

Қосымша 1 

ӨТІНІМ 
Автор және ғылыми жетекшісі туралы мәліметтер 

 

Автордың және тең авторлардың Т.А.Ж.  

Ғылыми атағы, дәрежесі  

Лауазымы  

Қала, мемлекет  

E-mail  

Ұялы телефоны  

Секция атауы  

Мақала атауы  

ӘОК  

Типографиялық немесе *.pdf форматындағы 

мақалалар жинағы 

 

Конференцияға қатысу (қатысамын / 

сырттай) 
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